Kære alle.
Først tusind tak for jeres enorme indsats i forhold til fjernundervisningen. Vi har oplevet så meget
støtte og er kommet i hus med de opgaver, der har været lagt ud. Uden jeres enestående hjælp var
det aldrig gået.
Før vinterferien kunne vi byde velkommen til to nye elever på Tappernøje Dagskole, nemlig
Mustafa i 3. klasse og Linea i 8. klasse, samt til deres plejefamilier.
Ligeledes kan vi sige velkommen til lærer Birgitte Hermansen, der til at starte med skal undervise i
tysk og religion, og til pædagog Lars Hansen, der hovedsageligt vil være tilknyttet 3.-5. klasse.
Også velkommen til en lærerstuderende, kaldet Junior, som vil hjælpe os i faget ”musik”.
Vi glæder os meget til at tage imod jer i teamet.
Corona er fortsat over os og det betyder bl.a. at vi ikke kan leje idrætshallen og derfor ikke kan
tilbyde idræt og det medfører, at alle elever fri klokken 13 om tirsdagen.
Vi har valgt at opdele 3. klasse i mindre hold og tilføre flere pædagogiske resurser. Det betyder, at
der er enkelte ændringer i skemaet ift. hvornår eleverne får fri. Ændringerne er, at eleverne
fremover får fri klokken 13 om mandagen og klokken 14 om onsdagen.
6. - 8. klasse vil fortsat modtage undervisning ud fra de retningslinjer, som hele tiden har været
gældende. Vi forventer, at vi kan gennemføre normalt skema fra mandag i uge 9.
9. - 10. klasse vil fortsat være en blanding af fjernundervisning og almindelig undervisning.
Som mange af jer nok har hørt, så er FP 9 + 10 (afgangsprøverne) reduceret igen i år pga
Coronasituationen. 9. – 10. klasserne får besked, når der er nyt ift. prøverne.
Theraplay er selvsagt svært at gennemføre i denne tid. Det betyder, at vores behandlingsarbejde primært
vil fokuseres omkring specialpædagogisk massage, personlige samtaler, Sunshine cirkel
(samarbejdsøvelser gennem leg) og PAF øvelser. Theraplay-forløb genoptages så snart
Coronarestriktionerne tillader det.
Lad foråret komme - vi er klar!
Mange hilsner Team Tappernøje

